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o LEKSYKALNYCH ZBIEZNOSCIACH
KASZUBSKO-POLUDNIOWOSLOWIANSKICH RAZ JESZCZE

Postepujace prace nad Slownikiem etymologicznym kaszubszczyzny
(SEK) sprawiaja, ze z roku na rok rosnie liczba wyrazow, ktore jestesmy
sklonni uznac za leksykalne zbieznosci kaszubsko-poludniowoslowian
skie. Sam problem rna juz niemala literature (por. Rozwadowski 1915,
Stieber 1958, 1963, Zieniukowa 1961, Koseska 1967, Wroclawska 1967,
Keber 1971/1972, Smoczyriski 1972, Bemstejn 1973, Hinze 1982, Po
powska-Taborska 1975, 1982, 1989, 1991, 1996; por. tez H. Po
powska-Taborska, Poc'urk. Jeszcze jedna nie dostrzezona zbieznosc kaszub
sko-poludniowoslowianska, Ksiega jubileuszowa Dragoljuba Petrovicia, Novi
Sad, w druku)*. Sadzic tez nalezy, ze liczba tych zbieznosci - w miare
postepowania prac etymologicznych - ulegac bedzie dalszemu zwiekszeniu,
W wiekszosci analizowanych wyrazow mamy po prostu do czynienia z
leksykalnymi archaizmami zachowanymi na tak bardzo odleglych od
siebie peryferiach Slowiariszczyzny. Tak na przyklad ginace kaszubskie
mira 'narzeczony, pan mlody' sklonna jestem laczyc z rumuriskim mire 'ts.'
i widziec w wyrazie rumuriskim relikt postaci zapozyczonej z jezyka
Slowian dackich. Obie formy kontynuuja prapostac "mirja, por.
staropolskie mirzyc 'zlaczac sic z kims, przymierze robic' (0 czym bardziej
szczegolowo zob. Popowska-Taborska 1991).

Tym razem chce zwrocic uwage na nastepne cztery wyrazy kaszub
skie nieznane na pozostalym obszarze zachodnioslowiariskim oraz we
wschodniej Slowiariszczyznie, majace natomiast odpowiedniki w jezy
kach poludniowoslowiariskich:

kasz. kolovaze, kolovoz, kolovdz, kolovoz 'slady kol wozu na drodze,
koleina' - ostatnia postac, poswiadczona reliktowo z samych polnocnych
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kraricow kaszubszczyzny, jest postacia pierwotna, Pozostale, znieksztal
cone w wyniku wtornych przeksztalceri z *VOZb lub z verbum "vaiiti, a
rozpowszechnione na pozostalym obszarze Kaszub, zacieraja wlasciwa
etymologie tego wyrazu, ktory sprowadzic nalezy do ps. "kolo-voz». Ta
wlasnie postac jako okreslenie koleiny na drodze zachowala sie we
wszystkich jezykach poludniowoslowiariskich;

archaiczne kasz. legotka 'ochota, apetyt, uczucie': Mq legotka here na
bulve ze sleyq 'mam ochote na kartofle ze sledziem'. Wyraz ten, izolowany
na gruncie slowiariskim, wiazac nalezy z bg. liga 'slina, sluz', sch. dial. riga
'ts.'. Kasz. legotka (utworzone od nieposwiadczonego verbum *legotac sq
'slinic sic') znaczyloby wiec pierwotnie 'slinka', por. w zwiazku z tym
polskie frazeologizmy: miec na cos slinke, Ieci mi slinka 'miec chetke, mice
ochote', skad wtorne znaczenie kasz. legotka 'ochota, apetyt, uczucie'.
Postaci poludniowoslowianskie oraz reliktowa postac kaszubska uznac
nalezy za kontynuant ide. "li-, "lei-, W wiekszosci jezykow slowianskich
przewazaja kontynuanty ide. *sli-, "slei- (por. pol. slinav;

kasz. (slowiriskie) plos 'pluskwa' - por. sch. plosan, sch. dial. plos
'plaski', pozwalajace widziec w slowinskiej formie plos (z I < I) slady
archaicznej formy bezsufiksalnej zachowanej na polnocy i poludniu
Slowiariszczyzny. W zwiazku ze znaczeniem wyrazu slowiriskiego por.
liczne derywaty utworzone od praslowianskiej podstawy "plosku 'plaski'
w nazwach pluskwy w jezykach slowiariskich (stpol. i pol. dial.
ploszczyca, cz. dial. plostice, ukr. dial. ploscycav;

zachowane na polnocy Kaszub postaci pajk, pajik 'pajak, Aranea',
pajici 'pajeczy', pajicena 'pajeczyna' (z typowo kaszubska zmiana *~ > i)
odpowiadaja istniejacym w jezykach poludniowoslowianskich postaciom
kontynuujacym ps. *-~-: sle. pajek, bg. dial. paek, mac. paek. Na calym
pozostalym obszarze slowiariskim poswiadczone sa roznorakie konty
nuanty praslowiariskiej postaci z rdzennym *-Q-, rekonstruowanej jako ps.
"paoku 'cos wygietego, palakowatego', stanowiacej zlozenie pref. pa- ze
starym rzeczownikiem dewerbalnym, sprowadzanym do pide. *ank-,
*ang- 'zginac'. Obecnosc polnocnokaszubskiej postaci pajik i derywatow
oraz odpowiadajacych im form poludniowoslowiariskich kaze uznac
zaswiadczona na polnocy i poludniu Slowianszczyzny praslowianska
dialektalna postac "paeku.

Chcialabyrn, aby ten niewielki przyczynek etymologiczny, poswie
cony Pamieci Zmarlego Akademika Pavle Ivicia, mial pewna symboliczna
wyrnowe: aby mowil nie tylko 0 bardzo odlcglych w czasie i przestrzeni
wiezach wiazacych polnoc Slowiariszczyzny zc Slowiariszczyzna
poludniowa, ale by rownicz podkrcslil calkiem wspolczcsne wiezy laczace
polskich jezykoznawcow z przyjaciolmi z poludnia.
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